
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2172/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính  
trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, 

UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính;   

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về Kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 112/TTr-STP ngày 
15/10/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh 
Lạng Sơn (Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 
thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được cơ quan có 
thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung về thủ tục 
hành chính. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, thực hiện 
Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp; 
- Phòng  NC, TT TH-CB; 
- Lưu VT, KSTT (ĐTA). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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